Antikorupcinio ugdymo programa 2018 m.
Tikslas:
Ugdyti vertybines nuostatas ir plėtoti gebėjimus, reikalingus susiformuoti jaunų žmonių pilietinei pozicijai korupcijos atžvilgiu.
Uždaviniai:
• Supažindinti su korupcijos reiškiniu: esme, priežastimis; paplitimo atskirose valstybėse formomis; korupcijos padariniais (politiniai,
ekonominiai, socialiniai, tarptautiniai); sėkmingos kovos su korupcija pavyzdžiais.
• Skatinti nepakantumą korupcijos reiškiniams;
• Pademonstruoti kovos su korupcija galimybes;
• Prisidėti prie Bendrosiose programose formuluojamų vertybinių nuostatų ugdymąsi (pagarba demokratijos vertybėms, neabejingumas viskam,
kas vyksta šalia, sąžiningumas, atsakomybė už veiksmą, poelgį);
• Gebėjimų plėtojimo: komunikuoti, rasti, tvarkyti ir perduoti informaciją, kritiškai mąstyti ir spręsti problemas, racionaliai planuoti ir
organizuoti veiklą, prisiimti atsakomybę už savo veiksmus.
Siekiami rezultatai:
Asmens, turinčio žinių apie korupcijos keliamą pavojų visuomenės gerovei ir valstybės saugumui, nesitaikstančio su korupcijos apraiškomis,
gebančio ir siekiančio jas šalinti, ugdymas.

Eil.
Nr.
1.

Priemonės

Laikas

Pagal ilgalaikių planų temas, Per visus metus
klasių vadovų veiklos planus,
siūlomos temos:
„Korupcija ir jos pasekmės“,
„Nusirašinėjimas- korupcijos
forma“,
„Korupcija istorijoje“,
„Žmogaus sąžinė ir
atsakingumas – ginklai prieš
korupciją“,
„Visuomenės vaidmuo
kovoje su korupcija“.

Atsakingi
vykdytojai
Pradinių klasių
mokytojai, klasių
vadovai, dorinio
ugdymo, istorijos
mokytojai.

Laukiamas rezultatas

Atsiskaitymo tvarka

Gilinamos mokinių žinios apie korupciją,
jos priežastis, apraiškas bei žalą,
skatinamas aktyvumas, kūrybiškumas,
ugdoma aktyvi antikorupcinė pozicija,
atsakingas savo elgesio vertinimas,
gebėjimas kritiškai vertinti gaunamą
informaciją.

Apibendrinta medžiaga
pristatoma Socialinių ir
lavinamųjų mokslų ir Klasių
vadovų metodinių grupių
susirinkimuose

2.

Konstitucinis testas

Rugsėjis
Spalis

L. Kuisė,
B. Vareikienė,
B. Ilginytė

Gilinamos žinios apie Lietuvos
Konstituciją, kiekvieno piliečio teises bei
pareigas.

3.

Antikorupcinių piešinių
konkursas „ Korupcijai- ne!“

Lapkritis

J. PetkutėJevstafjeva

Puoselėjamos antikorupcinės nuostatos,
skatinama aktyvi pilietinė nuostata,
sąžiningumas, kūrybiškumas.

4.

Antikorupcinė diena.
Dalyvavimas miesto
renginyje- akcijoje.

Gruodis

I. Būdvytienė,
J. Gelžinienė

Gilinamos mokinių žinios apie korupciją,
jos priežastis, apraiškas bei žalą,
skatinamas aktyvumas, kūrybiškumas.

5.

Skelbti planuojamų pirkimų
suvestines, mokyklos viešųjų
pirkimų taisykles, paramos
mokyklai panaudojimo
sąmatas ir
apskaitos bei atsiskaitymo
tvarką.

Kasmet

G. Pocienė,
J. Dargienė

Užtikrinamas viešųjų pirkinių ir paramos
mokyklai naudojimo viešumas.

6.

Peržiūrėti darbuotojų
pareigybių
aprašymus ir esant būtinybei
įtraukti antikorupciniu
požiūriu
svarbias nuostatas bei
teisinės
atsakomybės priemones.
Mokyklos metinę veiklos
ataskaitą
teikti Mokytojų tarybai,
Mokyklos
tarybai ir Savivaldybės
tarybai.

Kasmet

G. Pocienė

Apibrėžtos antikorupcinės nuostatos bei
teisinės atsakomybės priemonės darbuotojų
pareigybėse.

Apibendrinta medžiaga
pristatoma Mokyklos
tarybos bei Mokytojų
tarybos posėdžiuose

Kasmet

G. Pocienė

Vykdomas mokyklos bendruomenės narių
informavimas apie mokyklos ugdomąją,
finansinę ir ūkinę veiklą.

Apibendrinta medžiaga
pristatoma Mokyklos
tarybos posėdžiuose,
bendruose mokyklos tėvų
susirinkimuose.

7.

Apibendrinta medžiaga
pristatoma Socialinių ir
lavinamųjų mokslų
metodinės grupės
susirinkime.
Paroda mokyklos III aukšto
stenduose. Apibendrinta
medžiaga pristatoma
Socialinių ir lavinamųjų
mokslų metodinės grupės
susirinkime.
Aptarta Socialinių ir
lavinamųjų mokslų bei
Klasių vadovų metodinių
grupių susirinkimuose.
Apibendrinta medžiaga
pristatoma Mokyklos
tarybos posėdžiuose,
bendruose mokyklos tėvų
susirinkimuose.
Informacija mokyklos
interneto puslapyje

